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O Papa Francisco confessa na Praça de São Pedro
No Jubileu dos jovens o pontífice confessa 16 jovens
Segundo informou o padre Lombardi o Papa Francisco desceu à Praça
de São Pedro das 11h30 as 12:45, de
hoje, e confessou 16 jovens.
60 mil jovens estão reunidos em
Roma para celebrar o Jubileu dos
jovens que irá até o dia 25 de abril.
A Colunata de Bernini tornou-se
um grande abraço de misericórdia com
dezenas de sacerdotes que se revesarão
para atender a todos no sacramento da
reconciliação.

Texto completo da homilia do
Papa no jubileu dos adolescentes
“O amor é o único documento
válido para ser discípulos de Jesus”,
evitando falso modelos, com amor
concreto na sua vida.
«Por isto é que todos conhecerão
que sois meus discípulos: se vos amar
des uns aos outros» (Jo 13, 35).
Queridos adolescentes, que grande
responsabilidade nos confia hoje o
Senhor! Diz-nos que as pessoas reco
nhecerão os discípulos de Jesus pelo
modo como se amam entre si. Por
outras palavras, o amor é o bilhete de
identidade do cristão, é o único «docu
mento» válido para sermos reconheci
dos como discípulos de Jesus. O único
documento válido. Se este documento
perde a validade e não se volta a reno
vá-lo, deixamos de ser testemunhas do
Mestre. Por isso vos pergunto: Quereis
acolher o convite de Jesus para ser seus
discípulos? Quereis ser seus amigos
fiéis? O verdadeiro amigo de Jesus
distingue-se essencialmente pelo amor
concreto; não um amor «nas nuvens»,

não; o amor concreto que brilha na sua
vida. O amor é sempre concreto. Quem
não é concreto e fala de amor, faz uma
telenovela, um romance televisivo.
Quereis viver este amor que Ele nos
dá? Quereis ou não? Procuremos então
frequentar a sua escola, que é uma
escola de vida, para aprender a amar. E
este é um trabalho de todos os dias:
aprender a amar.
Antes de mais nada, amar é belo, é
o caminho para sermos felizes. Mas
não é fácil: é exigente, requer esforço.
Pensemos, por exemplo, quando rece
bemos um presente: isto torna-nos

felizes; mas, para preparar aquele
presente, houve pessoas generosas que
dedicaram tempo e esforço; e, assim,
dando-nos algo de presente, deram-nos
também um pouco de si mesmas, algo
de que souberam privar-se. Pensemos
também na prenda que vos deram os
vossos pais e animadores, permitindo
-vos vir a Roma para este Jubileu que
vos é consagrado. Projetaram, organi
zaram, prepararam tudo para vós: e isto
dava-lhes alegria, embora tenham
talvez renunciado a uma viagem para
eles. Esta é a dimensão concreta do
amor. De facto, amar quer dizer dar... e

não só coisas materiais, mas algo de
nós mesmos: o próprio tempo, a própria
amizade, as próprias capacidades.
Olhemos para o Senhor, que é imbatível em generosidade. D’Ele recebemos
tantos dons, e todos os dias deveremos
agradecer-Lhe... Gostaria de vos
perguntar: Agradeceis ao Senhor todos
os dias? Mesmo que nos esqueçamos,
Ele não se esquece de nos oferecer cada
dia um dom especial; não se trata de um
presente que se possa ter materialmente
nas mãos e usar, mas de um dom maior,
um dom para a vida.

Continua na página 07

Vítimas de Chernobyl recebem homenagem
nos 30 anos do acidente
Número de vítimas continua incerto até hoje; relembre como foi o acidente.
Nova estrutura de proteção para usina deve estar pronta até 2017.
As vítimas de Chernobyl receberam homenagens nesta terça-feira (26), dia em que o
pior acidente com usina nuclear da história completa 30 anos. Flores foram deixadas no
monumento em Slavutich, na Ucrânia, que fica a cerca de 50 km da antiga usina. Muitos
funcionários moravam no local na época do desastre.
Um grupo de homens também se reuniu em Minsk, capital da Bielorrússia, e bebeu
vodca para lembrar os amigos mortos na tragédia cujo número de vítimas segue incerto.
O desastre estava ficando esquecido mais recentemente, até que o terremoto que
atingiu o Japão em 2011 provocou um grave acidente nuclear em Fukushima, reavivando
os receios sobre os riscos deste tipo de fonte de energia.

Continua na página 06

Flores foram deixadas no monumento em Slavutich, na Ucrânia, que fica a cerca de 50 km da
antiga usina de Chernobyl (Foto: Genya Savilov / AFP)
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Редакційне
Маленькість і велич людини
В нинішньому світі, на практиці,
скрізь розповсюджений атеїзм, хоч, з
другої сторони, всюди кишать різні
релігійні рухи і течії. В суспільстві
бачиться шкандальний упадок звичаїв
і побіч з давніми головними гріхами,
поширюються і закорінюються ще й
нові, як корупція в урядах, цинізм,
невідповідальнсіть...
Цей упадок моралі дає нам нагоду
подумати над словами німецького
фізика, нобелівського премія 1918 р.,
М акс-а Планк: “Існує мала краплинка
у безмежності всесвіту, що є і далі
буде недоступна для науки і до
будьякого зрозуміння: Ця точка це
“Я” лю ди н и . Малесенька точка у
створеній природі, яка приховує у собі
ввесь всесвіт, разом з великими
болями й зі взнеслим почуваннями
щастя, всесвіт який криє в собі ввесь
комплекс наших думок, почувань і
бажань, чого від нас ніхто не може
відібрати” .
В дійсності, людина недоступна,
бо носить у собі печатку Творця,
знамено Недосяжного. Окружена
дочасними й переминаючими добрами,
до них прив’язується, але в глибині
живе в пошукуванні Когось, хто би
міг її вповні ущасливити. І цей Хтось
це Бог.
Блаізе
Паскал
порівнчюює
людину до слабкої стеблинки, яка
думає, для якої дана можливість
панувати над горами й ріками, над
живими земськими створіннями й
навіть над надземськими просторами.
І ця стебелинка живе в пошукуванні
Когось досконалого, щоб її міг
задоволити. В глибині, вона живе в
пошукуванні за Богом.
Хотіти й шукати Бога це
вроджене людині; тільки якесь

збочення може пояснити звихнення
цього пошукування Вічного, заміну
його за гроші, за розкоші, владу, за
тих фальшивих богів, які звихнюють
цю шляхетну тенденцію людини.
В такому значенні, багато можуть
нам сказати слова Карла Юнґа:
“Поміж всіма моїми пацієнтами
які були в другій половині свого
життя, тобто, що вже перейшли
тридцять п’ять літ життя, не було ані
одного,
якого
найглибшою
проблемою не була би релігійна
проблема. Всі почувалися хворі, бо
втратили те, що жива релігія завсіди
давала в усіх часах для своїх
послідовників і ніодин з них не
вилічився вповні без того, щоб не
вдатися до релігії і до того, що релігія
подає” .
Нехай цей місяць травень,
присвячений Пречистій Діви Марії,
нехай стане нагодою і запрошенням,
щоб
роздумати над цією так
важливою справою в житті й
релігійності людини.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

RETIRO DO APOSTOLADO
Nos dias 16 e 17 de Abril de 2016, no Colégio Santa Olga, em Prudentópolis, foi
organizado o Retiro Eparquial, para os membros do Apostolado da Oração. Meditan
do o tema do Ano Santo, “Sagrado Coração de Jesus, fonte de misericórdia” .
Nas conferências, o Bispo D. Meron Mazur, ressaltou a importância do Ano
Santo, mas principalmente, para acolhermos e vivenciarmos o amor, a bondade e a
misericórdia de Deus, que se manifesta através de seu Filho Jesus. Jesus Cristo é o
rosto da misericórdia do Pai.
Na plenitude do tempo, quando tudo estava pronto segundo o seu plano de salva
ção, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definiti
vo, o seu amor. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré
revela a misericórdia de Deus. Por isso precisamos sempre contemplar o mistério da
misericórdia. Ela é fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação.
Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com
olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia, como nos fala
o Papa Francisco, é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração á
esperança de sermos amados para sempre, apesar das limitações e do nosso pecado.
Além da mensagem do Bispo, durante o retiro foram meditadas parábolas que nos
falam sobre a misericórdia. Houve a encenação da parábola do Bom Samaritano, para
uma profunda reflexão sobre o tema. No sábado a tarde todos tiveram a oportunidade
para fazer a sua confissão e em seguida a oração do Terço.
Após a janta todos saíram em procissão até a Paróquia São Josafat, para passarem
pela Porta Santa, onde em seguida foi celebrado o Molében da misericórdia e também
houve um momento de adoração ao Santíssimo.
No domingo, após o café houve reflexão sobre a parábola da dracma perdida,
meditando os valores que se perdem na vida pessoal, da família e comunidade diante
dos valores que o mundo nos apresenta. Em seguida nos dirigimos novamente até a
Paróquia São Josafat, para a Divina Liturgia celebrada por D. Meron e pelos sacerdo
tes: Pe. Dionisio Horbuch, Pe. Antonio Zubek, Pe. Valmor Szeremeta e Pe. José
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Editorial
А pequenez e а grandeza do homem

Vemos hoje no nosso mundo um
forte ateísmo prático, apesar do grande
fervilhar de correntes religiosas. Uma
degradação escandalosa de costumes da
sociedade, e, ao lado dos antigos peca
dos capitais, aparecem tantos novos,
como a corrupção, cinismo, desrespeito
pela vida, irresponsablidade.
Esse declínio moral nos leva a refle
tir sobre as palavras do físico alemão,
prêmio Nobel 1918, Max Plank: "Existe
um ponto na imensidade da natureza que
é e permanecerá inacessível a toda ciên
cia e, por isso, a todo estudo de causas:
essse ponto é o nosso E U . Um peque
níssimo ponto do universo, que constitui
todo um universo que encerra em si,
junto da mais profunda dor, a mais
excelsa felicidade, o universo que abraça
o complexo de nossos pensamentos,
sentimentos e de nossos desejos e cuja
posse ninguém nos pode arrebatar".
De fato, o homem é impenetrável,
porque traz em si o sinete do Criador, a
marca do Transcendental. Cercado de
bens transitórios, a eles se apega, mas no
fundo vive à procura de Alguém que lhe

satisfaça plenamente. E este alguém é
Deus.
Blaise Pascal exprime este mistério
comparando o homem a um caniço frágil
e quebradiço, mas um caniço pensante o
que lhe confere enorme dignidade e
capacidade de dominar montanhas, rios,
seres viventes da terra e até mesmo os
espaços cósmicos. Este caniço vive à
procura de Alguém Absosluto que o
satisfaça, no fundo, vive à procura de
Deus.
Querer e procurar Deus é algo
congênito no ser humano; somente uma
deformação pode explicar a distorção
desta procura do Eterno trocando-a por
dinheiro, volúpia, poder, falsos deuses
que disfiguram a tendência nobre do
homem.
Neste sentido, são muito significati
vas as palavras de Karl Jung:
"Entre todos os meus pacientes que
estavam na segunda metade da vida, isto
é, tendo mais que trinta e cinco anos de
idade, não houve um só cujo problema
mais profundo não fosse constituido
pelas questões de sua atitude religiosa.
Todos estavam doentes porque tinham
perdido aquilo que uma religião viva
sempre deu em todos os tempos aos seus
adeptos, e nenhum se curou realmente
sem recorrer à atitude religiosa que lhe
fosse própria".
Daqui se vê que a perda de Deus é a
perda do homem.
O mês de maio, dedicado à Maria
Santíssima, oferece uma boa ocasião de
meditação a este respeito! O homem, no
seu viver do dia a dia, é pequeno e frágil,
mas existe no seu interior uma imensa
força capaz de vencer a pequenez e
manifestar a grandeza colocada no seu
íntimo pelo Criador.

Hadada. No início da celebração Pe. Dionisio Horbuch e Pe. Antonio Zubek leram a
bula de nomeação. Pe. Dionisio foi nomeado Pároco e Pe. Antonio coadjutor da
Paróquia São Josafat.
Ao final da missa os participantes do retiro permaneceram para o Molében ao
Sagrado Coração de Jesus. No final Pe. José Hadada, coordenador Eparquial do
Apostolado da Oração, agradeceu ao Bispo Eparca D. Meron pela presença e apoio.
A equipe: Ir. Virginia Ivankio. Ir. Deonisia Diadio. Ir. Elicéia Harmatiuk e a Catequista do S.C.J. Nádia Horbuch na organização do retiro. Agradecimento especial á
todos participantes, que no total foram 90 pessoas representando todas as Paróquias
da Eparquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Que o Sagrado Coração de Jesus
abençoe!
Pe. José Hadada - Coordenador
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Євангельське Читання
1аНед. по зісланні Св. Духа - Неділя всіх Святих

Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед
моїм Отцем небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того й я зречусь
перед Отцем моїм небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене,
той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той
недостойний мене. Хто не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той
недостойний мене. Тоді озвався Петро і сказав до нього: “Ось ми покинули
все й пішли за тобою; що будемо за те мати?” Ісус відповів їм: “Істинно
кажу вам: Ви, що пішли за мною: як новий світ настане, коли Син
Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох
престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля
імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в
сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших
будуть останніми, а останні - першими.”

Послання до Євреїв: 11, 33 - 40; 12, 1 - 2
Браття, усі, що вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць
осягнули, загородили пащі левам, вістря меча уникали, ставали сильні,
бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали.
Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в
муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг
і бичів зазнали та ще й кайданів і в'язниці; їх каменовано, розрізувано
пилою, брано на допити; вони вмирали, мечем забиті; тинялися в овечих та
козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені; вони, яких світ був
невартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі
вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо
Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Тому
і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар
і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене
нам, вдивляючися пильно в Ісуса, засновника й завершителя віри, який,
замість радости, що перед ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи
уваги, і який возсів праворуч Божого престолу.

В цю першу неділю після Зіслання Святого Духа, в нашій Церкві
вшановуються всі святі. Хто це ті святі і що це святість?
Ісус каже: “Вони не зі світу, так як я не з цього світу...” Освяти їх в
твоїй правді? (Йо 17,16). Отже, вони живуть у світі, але відокремлені від
світу. Святість це відокремлення, віддання себе Богові; всі віруючі входять
в цей стан, вони бо народжені від Бога в Святому Хрищенні: “Тож через
нього ви в Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням, і
освяченням, і відкупленням” (1 Кор 1,30). Святість це відокремляння
людини яка віддає себе Богові і цілим життям до Бога належить. Це злука з
Христом (Єв 10,10).
Святість також відноситься до практичного життя того хто відданий
для Бога, це вислід послуху для Божого Слова в житті й цього всі повинні
пильно шукати (Див. 1 Пе 1,15; Єв 12,14). Святість має на меті
відокремлення вірних для тої ціли для якої були післані: “Вони не від світу
так як я не від світу. Освяти їх у твоїй істині: слово твоє істина. Як послав
єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і
вони були освячені в істині” (Йо 17, 18-19). Святі це покликані,
відокремлені для Бога. Їхнє життя повинно бути свідченням їхньої
приналежносте до Бога. Св. Павло молиться в листі до Солунян “Сам же
Бог миру нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота - дух і душа
і тіло - буде збережене без плами” (1 Сол, 23). Св. Павло також говорить
про самого Христа який є наша надія і святість і кожний хто належить до
Христа, повиннен відкинути все те, що противиться Христові. В чому
святість.
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Слово ”Святість” в першіій мірі
означає, відокремлення від всього
злого і приналежість до Бога; далі,
означає
також
гідне
життя,
практичну святість і поступаючу в
житті віруючого який очікує
приходу Христа, і вкінці означає
також дефінітивне відокремлення
від гріха тоді коли вірний дійде до
слави в небі.
В листі до Євреїв, що його
читаємо цієї неділі, подається
велике число святих Старого
Завіту, які задля віри в Бога,
перейшли через різні випробування,
віддали своє життя в обороні Бож ої правди. Їхні життя були інакші, тобто
відокремлені й призначені для Бога. Всі вони, святі Старого й Нового
Завіту нині згадуються в Літургії, щоб дивлячися на їхній приклад
християнин не жив для світу, але для Бога і так, щоб був святий, бо святе є
все те, що належить до Бога й святі це всі ті, які є Божі.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Neste primeiro domingo depois de Pentecostes, a Igreja bizantina celebra o
dia de todos os santos. Quem são esses santos e qual é a definição de santidade?
Jesus diz: "Eles não são do mundo, como eu também não sou"... Santifica-os
na verdade; a tua palavra é a verdade." (Jo 17,16), Santificação é um estado de
separação, entrega a Deus; todos os crentes entram neste estado quando são
nascidos de Deus no Batismo: "É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em
Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santida
de e redenção" (1 Cor 1:30). Santidade, portanto, é uma separação pela qual nos
entregamos a Deus. É a nossa ligação com Cristo (Heb 10:10).
A santificação também se refere à experiência prática dessa separação para
Deus, é o efeito da obediência à Palavra de Deus na vida de alguém e deve ser
ardentemente buscada pelo crente (1 Pe 1:15, Heb 12:14). A santificação tem em
vista a separação dos crentes para a finalidade pela qual foram enviados ao
mundo: "Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor
deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade" (Jo
17,18-19). A santidade de Cristo é o padrão e o poder para a nossa. Os santos são
os chamados de santos, “hagioi”, no grego: "os santificados". De acordo com as
Escrituras, a palavra "santificação" tem mais um sentido. Paulo ora em: "Que o
próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo
de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo." 1 Tes 5:23 o próprio Cristo como "a esperança da glória" (Col 1:27) e
diz: "Quando Cristo, que é a sua vida, foi manifestado, então vocês também
serão manifestados com ele em glória" (Col 3:4). Este estado glorificado será a
nossa separação definitiva do pecado, ou seja, alcançaremos a santificação total
em todos os aspectos.
A palavra “santidade” palavra grega (hagioi), significa, "uma separação" de
uma vez por todas e entrega a Cristo em nossa salvação; também significa uma
santidade prática progressiva na vida de um crente enquanto aguarda o retorno
de Cristo e, finalmente, uma separação permanente do pecado quando chegar
mos ao céu.
A carta aos Hebreus deste domingo, apresenta-nos os santos do Antigo
Testamento, os quais por causa de sua fé em Deus, passaram por muitas dificul
dades, entregaram suas vidas em defesa da verdade de Deus. Suas vidas foram
diferentes, isto é, separadas e entregues a Deus. Todos eles do Antigo e do Novo
Testamento são lembrados hoje na Liturgia para incentivar e encorajar a todos os
cristãos para não viver para o mundo, e sim para Deus. Santo é tudo o que
pertence a Deus e pessoas santas são as que vivem em e para Deus.
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ПРО ЛЮДСЬКИЙ ГЛУЗД-РОЗУМ

Тільки людина упревілейована даром розуму, і ним послуговуватися
підчас туземного життя. Дитина, коли народиться її очі схоплюють сотки
знімок, і передають до розуму, який їх сприймає їх записує в своїй пам’яті на
подобу фільму, і ці знімки залишаються у пісвідомості аж до самої смерти.
Розум дитини не знає розрізнити речі, яка їх віддаль, величина чи кольори.
Від народження розум починає свій розвиток, розпізнавання й набування
знання.
Розум сполучений посередньо зі всіма частинами тіла через нерви. Нерви
в нашому тілі представляють таку густу сітку неначе як полотно. Вистачить
голкою доторкнутися буть якої частини викликає біль. Коли так не було б
людина тратила би не одні члени задля нечуйності. Та чуйність дуже яскраво
відбивається на нашому тілі, коли мурашка вкусить чи бджола вжалить сей
час розум дістає повідомлення, і в тім самім моменті запобігає на те дати
свою солюцію.
Людський розум виповняє все те,
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до виповнення, які зустрічатимуть її в житті.
Всі здобуття знання, мудрості вимагають, щоб людський розум їх собі
набув через науку й управу. Це набування знання і мудрості починається від
самого народження а кінчається смертю. Ніколи й нікому не вільно
перестати учитися і збільшати знання. Кожний фах, вищі освіти вимагають
постійності їх вивчати до осягнення мудрості й знання. Кожний атлет
найперше має вишколити свій розум до даної ділянки, щоб він володів цілим
тілом і його членами в тім самім часі до виконання рухів даної ділянки.
Ми всі є тим, що думаємо, віримо й такими ми є. Відважні особи й
позивтивно наставлені для них нема жодних перепонів, вони все перемагають
і здобувають до чого себе передше наставили. Не піддаються негативним
впливам. Коли постають сумніви до даних річей йдуть і шукають розв’язки й
не залишаються в сумнівах.
Людський розум сприймає все, що до нього напливає. Не робить різниці
між реальністю і фантазією. Все в собі скриває, що психічно, реально,
фізично й морально дійшло до нього. Якщо людина піддалася негативним
впливам вона ними буде руководитися у своєму житті. Розум можемо
порівняти до шкільної таблиці, що на ній напишимо те й буде написане.
Щось бажати у житті означає, що я можу осягнути. Бажати позитивно
щось осягнути, потрібно щоденно наставляти те бажання і розум й в тому
дусі прямувати до осягнення. Коли песимізм наставить себе негативно й не
візьметься до діла до нічого не дійде, ані не осягне. Особи, які підаються
негативним впливам, вони звичайно є слабкої волі. На них сильно ділають
негативні впливи зі зовнішного середовища у якому знаходиться. По більшій
части хворують, склонні на бідноту, визнають негативні вливи інших осіб,
вірять у чари. Такі особи, тому, що вже з природи є податні на негативні
впливи і дуже тяжко їх переконати на позитивність.
Візьмім для кращого зрозуміння приклад, як людський розум може
вплинути на інший розум під оглядом позитивним або негативним. В Америці
один славний психолог на ім’я Фенікс з Арізони, протребував одного
охотника, щоб ствердити свою теорію впливу й його послідовні консеквенції.
Пішов до суддів і попросив одного в ’язня, що був засуджений на смерть, щоб
на ньому ствердити свою теорію впливу, коли б його теорія невдалася, щоб
цей в’язень став звільнений від кари смерти. На те й судді погодилися і сам
в’язень. Прив’язали його до ліжка а психолог йому представив слідуючи: я
тобі протну пульс, якщо кров згусне і не скапуватиме то дістанеш свободу.
Противно, коли вся стече ти спокійно помреш без болів. Після такої
підготовки, психолог протинає йому не пульс, але збоку, що ледви кілька
крапель крови вийшло, а під ліжком поставив посудину з аломінію і до неї
скерував повішену бутельку сору, щоб капало. Пацієнт чуючи упадаючі
краплі й по кілька хвилинах психолог почав зменшати даючи до пізнання для
пацієнта, що кров кінчиться. Пацієнт почав ослаблювати, бліднути і за кілька
хвилин помер. Тим фактом психолог потвердив свою теорію, що можна
обдурити розум, і він сприйме все із зовні, що для нього представиться, навіть
фальшиві переконання, бо розум не відрізняє реальності від фантазії.
Кожна людина - це інший світ що до думання, поведення і діяння. Коли
від дитинства хтось наставлений іншими особами на позивне життя ним буде
руководитися, буде думати позитивно, поводитися і діяти. Таке життя все
знаходитиметься взнеслому стані продовж цілого життя. Це особи так звані
оптимісти, що своїм життям і думанням інших осіб притягають до себе, і
неначе виривають з поля песимізму до оптимізму, тобто, жити й поводитися
позитивно на всіх ділянках туземного життя.
Світ - це неначе великий шпиталь осіб песимізтичних, хворих, бідних не
порадних в свойому житті. Тому, що їхні розуми пересяклі негавними
впливами, які зв’язують своїми принципами й вони ними руководяться, і
заразом стають песимістами й каліками на вснесли й краще життя. Каже
пословиця: « Чим горшок накипів, тим і черепки будуть чути».
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Думати, говорити й робити
Не потрібно нікому пояснювати, що
означає думати, що значить говорити й що робити. Скільки то думок постійно роїться в
голові людини, добрих і недобрих думок.
Щодо слів - їх вже менше як думок і їх не
зчислити й вони є всякого роду, як то
кажеться білі й чорні. А діл справді багато їх
і вони є різні, добрі й недобрі, так як думки й
слова. Важне є, щоб діла були згідні з
добрими думками й словами й щоб слухалися
голосу совісті, а не самолюбних нашіптувань.

Якийсь простий чоловік, але виглядає,
що був добрий філософ пояснив це
наступним прикладом: це так як рільник пересіває зібране на полі зерно. Він
набирає в решето всячину. Разом зі зерном йде полова й всяке сміття. Коли
перевіває, всяка полова летить з вітром а залишається зерно. Але не тільки
зерно. Зі зерном знайдеться там те, чого вітер не забрав, камінчики, грудомахи,
всякі засохлі хрущі, мотилі й ще багато недоброго до споживання. Що тоді
робиться? Перебирається, відкидається все, що недобре й залишається тільки
зерно. Але й не все зерно ще добре до споживання. Ще є багато недоброго,
залишки всякої нечисті й тому, перед тим заки кидається зерно в баняк до
варення, перебирається пильно, щоб залишилося тільки чисте й добре до
споживання зерно. Хоч не всі так роблять, Справді всі пересівають полову,
згрубша може й вибирають, але коли йдеться про недбалих і нехлюїв, там
залишається багато бруду, сміття й вони не зважаючи на те, кидають до баняка
варять і це для них добре...
Цей приклад добре пристосовується до нашого людського життя. Думок в
голові кожного так багато як тої полови в першім пересіванні. Між тим є добрі
думки як добре зерно, але в більшості багато наших думок пусті, часто без
значення, а то й недобрі та шкідливі як полова, сміття, колюхи. З тої всячини
думок виходять слова. Це вже щось більшої ваги й люди тим користуються,
говорять, розмовляють, базікають, мелять язиком. Але тут приходить ще одне
пересівання: не все, що має на думці людина має відвагу висловити назовні
язиком. Скільки то думок як тої полови мурашится в голові кожного, але не все
те висловлюється язиком з різних причин: бо думок так багато, що язик не
витримав би все те висловити словами, часто не висловлюємо того, що на думці
зі встиду, з пошани до себе й до інших, з второпности й т. п. І тут після слів йдуть
діла. Справді не всі діла переходять через решето мови, бо багато думок людина
перетворює відразу в діла, але в білшості слова висловлюють те, що будемо
робити: обіцюємо, постановляємо, представляємо. Але в тих словах все ж таки
багато такого, що треба совісно перебрати й щойно тоді сказати, щоб правильно
поступати, бо коли людина говорить, обіцює й того не виконує, вона сама собі
бреше й неправдомовить перед іншими.
Всі знаємо скільки то думок, добрих і недобрих в головах людей, а й слів
ціла купиця, багато-багато. Але тут стається, що діл, того доброго зерна
залишається дуже мало, так мало, що можна з голоду вмерти або кидається
зерно зі всячиною до баняка. Нераз в ділах мало того доброго зерна, а багато
-багато полови, тобто недобрих брехливих, негідних діл.
Подивімося на таке: скільки до обіцянок завсіди й всюди! Не лише політики
обіцюють те, що не зможуть виконати, хоч знають, що не виконають, а брешуть,
щоб туманити народ, але й всі ми: ти, ви, вони й я. От подумаймо що то ми
говоримо на молитвах до Бога, що обіцюємо, що постановляємо. Цілі сотки
наших слів і обіцянок, що будемо робити те й тамте, що будемо добрі й чесні, що
будемо такі й сякі. Але до споживання з того всього що залишається, тобто що
з того всього, що обіцюємо перед Богом, виконуємо на ділі? Мало, дуже мало,
от кілька краплинок добрих діл з тої многоти обіцянок і постанов. На язиці цілі
сотки тих слів молитви, обіцянок, постанов, рішень. А того здорового зерна,
тобто добрих діл, то хіба мікроскопом вишукувати в щоденному житті. Може
ми самі в себе знайдемо немало добрих діл, але чи інші знайдуть також, а чи Бог
який бачить і знає все найдрібніше, знайде того здорового, чистого,
пожиточного зерна добрих діл як вислід наших обіцянок на молитвах?
Дорогий Читачу, нема сумніву, що від тих тисячів чи може й мільйонів
думок добрих і недобрих нікому з нас не звільнитися. Щодо слів, можемо й треба
пересівати полову й наперед думати що будемо говорити Але найважніше треба
добре отворити очі доброї совісті, щоб ті діла були справді такі яких бажаємо ми
в нашій совісті й обіцюємо на молитві й головно яких бажає Бог.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

O mais belo da pessoa está no seu coração
Era uma familia feliz. Pai trabalhador
honesto e bom chefe da familia, mãe uma
dona de casa exemplar e três filhos bem
cuidados, educados e amados na familia. O
caçula, com onze anos de idade era o xodó
da mãe que amava a todos os três com
verdadeiro amor materno, mas o caçula
para ela era especial.
O que mais o menino gostava era estar
junto da mãe, fazer perguntas e receber
carinho dela e abraçá-la todas as vezes que
a encontrava. E o que ele gostava muito na
sua mãe era o seu cabelo longo, ondulado,
brilhoso que admirava e sempre que se
encontrava com a mãe, após o abraço, a
primeira coisa que fazia era brincar com o
seu cabelo que dizia ser o mais belo do
mundo.
Aconteceu que a mãe ficou doente e teve que ser internada no hospital. Foi
constatado câncer e ela teve que se submeter a tratamento de quimio terapia. Como
acontece em tal tratamento, não pode conservar o seu belo cabelo que caiu e deixou
a cabeça carreca. As crianças frequentavam a escola e não podiam visitá-la naqueles
dias. No retorno para casa, ela não se preocupou em colocar peruca, mas simples
mente embrulhou a cabeça com um lenço.
Quando as crianças retornaram da escola, ela se achava sentada no sofá, lendo
as orientações dos cuidados que deveria ter durante a convalescência. O caçula
entrou na casa correndo e quando viu a mãe atirou-se nela para receber e dar um
abraço. Em seguida deu um puxão forte e retirou o lenço que cobria a cabeça da
mãe. Quando viu que a cabeça estava sem cabelo, de inicio assustou-se e deu um
suspiro, contemplou a cabeça da mãe, o seu rosto triste enquanto ela explicava o que
aconteceu, que ela teve que perder o cabelo para poder ser curada, mas explicou que
em pouco tempo o cabelo voltará a crescer. O menino quase chorando, abraçou a
mãe, acariciou a sua cabeça e em seguida colocou a mãozinha no seu coração e
disse:
- Mamãe, você perdeu o teu belo cabelo, mas não perdeu o que mais bonito que
você tinha e tem - o teu coração. Você continua a mesma que sempre foi para todos
nós, por isso, ainda que olhe a tua cabeça sem cabelo, olho muito mais no coração
que está dentro de você - e a abraçou como sempre fazia, enquanto a mãe, surpreen
dida com tal atitude do filho, enxugava as lágrimas agradecendo a Deus por ter lhe
dado tão boa familia.
Eis um belo exemplo o que vale na pessoa humana. Não é o seu exterior, mas o
interior, o coração: Os homens se tornariam maiores apreciadores da beleza interior,
se todos cuidassem mais da mente e do espírito do que cuidam do corpo, da sua
aparência exterior. Como a humanidade hoje pensa e cuida tanto da aparência exte
rior e não liga para os valores da alma e do coração.
Quando a beleza interior se tornar mais importante que a exterior, os relaciona
mentos se construirão de forma pura e verdadeira. Mas quando a beleza interior for
corroída por causa da beleza exterior, o mais belo das criaturas se transformará em
algo corrompido e feio.
Uma moça de uma das nossas comunidades passou por muitas dificuldades
desde que sua mãe morreu e ela, de início, ainda criança, viveu sob os cuidados de
sua parente, mas logo quando teve idade de trabalhar, foi para o emprego e viveu
entre gente sem moral, teve que se encontrar com pessoas sem fé e sem nenhum
sentimento da sua dignidade, mas nunca se deixou arrastar pelo mal, sempre conser
vou-se digna, honesta, resistiu a todas as tentações que a convidavam para um cami
nho errado. Os amigos e amigas só se interessavam com o seu exterior e não viam a
sua bela alma e nobre coração que resistia a tudo o que não convinha à sua honradez.
Depois de alguns anos de trabalho de empregada e em outros empregos, encontrou
-se com um jovem de boa fama e de bons costumes. Eles casaram. Hoje ela costuma
dizer: “Hoje eu sei que minha beleza maior estava aqui dentro, em um lugar onde
ninguém se interessou em olhar.” A beleza exterior é importante para os leigos. E a
beleza interior é o motivo pelo qual a pessoa se faz digna .
A vida é assim mesmo, quem gosta e se relaciona com pessoas que carregam a
verdade, enxerga algo a mais que não só a aparência, e com isso vêem a essência que
existe no coração de cada um... isso já é uma visão da beleza interior que é a verdade
essencial na vida de todos, e verdade é Deus...Valdir Venturi
“Sou um anjo...Anjo de Deus...Você pode me chamar para qual fim quiser, pode
ser para o bem ou para o mal, a força vem de Deus, eu sou apenas um canal, se me
quiseres para o bem, farei de tudo para te agradar, iluminar sua vida, consertar tudo,
vou cuidar de você. Pois sou um canal de Deus. Mas se me quiseres para o mal ou
me tratares mal, posso me transformar em anjo do mal, aí as conseqüências virão,
pois batalharei contra ti, em todas as modalidades de sua vida. Pois lembre-se... sou
um anjo.

Стор. 06 Праця, Прудентополіс, 01-го - 15-го травня 2016 Б. року - Число 09

Vítimas de Chernobyl recebem homenagem
nos 30 anos do acidente
Continuação da página 01
O acidente
À 1h23 da madrugada de 26 de abril de 1986, o reator nuclear número quatro
da usina nuclear de Chernobyl, situado cerca de 100 quilômetros ao norte de Kiev,
explodiu durante um teste de segurança.
Por 10 dias, o combustível nuclear ardeu, liberando na atmosfera nuvens tóxi
cas que contaminaram com radiação até três quartos do território europeu, atingin
do especialmente a Ucrânia e os vizinhos Bielorrússia e Rússia.

À 01I123 da madrugada de 26 de
abril de 1986, o reator nuclear
número 4 da usina explodiu
durante um teste de segurança.
Durante 10 dias, o combustível
nuclear ardeu, liberando na
atmosfera nuvens tóxicas que
contaminaram com radiação até
três quartos do território europeu.

Moscou tentou esconder o acidente
ocorrido na ex-república soviética, e as
autoridades esperaram o dia seguinte para
evacuar os 48 mil habitantes da localidade
de Pripyat, situada a apenas três quilôme
tros da usina.
O primeiro sinal de alerta foi lançado
pela Suécia no dia 28 de abril, quando as
autoridades detectaram quantidades anor
mais de radiação, mas o líder soviético
Mikhail Gorbachev não falou publicamente do incidente até 14 de maio.
Depois que as autoridades reconheceram o acidente, um total de 116 mil
pessoas precisaram deixar seus lares situados na zona de exclusão, para a qual até
hoje em dia seguem sem poder voltar. Nos anos seguintes, outras 230 mil pessoas
sofreram o mesmo destino. No entanto, cerca de 5 milhões de ucranianos, russos e
bielorrussos vivem em zonas onde a quantidade de radiação segue alta.
Em quatro anos, 600 mil pessoas, principalmente militares, policiais, bombei
ros e funcionários, trabalharam como "liquidadores" para conter o incêndio nucle
ar e criar uma barreira de concreto para isolar o reator.

Os agentes mobilizados chegaram ao local quase sem proteção ou com um
equipamento inadequado para enfrentar a nuvem tóxica. Além de conter o incên
dio, precisaram limpar as zonas adjacentes e construir o sarcófago para conter a
radiação.
Três décadas depois do acidente, o balanço de vítimas continua sendo alvo de
polêmica. Um controverso relatório publicado pela Organização das Nações
Unidas ONU em 2005 estimou em cerca de 4 mil as vítimas nos três países mais
afetados. Um ano depois, a organização ambientalista Greenpeace situou o número
em cerca de 100 mil.
Segundo o Comitê Científico sobre os Efeitos da Radiação Atômica da ONU,
ocorreram 30 mortes entre os agentes enviados para conter os efeitos do acidente
nos dias posteriores ao desastre.

A estrutura criada imediatamente depois do acidente, de maneira apressada,
ameaçava começar a vazar para o ar 200 toneladas de magma radioativo, razão
pela qual a comunidade internacional se comprometeu a construir uma nova
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camada de concreto mais segura.
A construção de uma urna com uma altura de 110 metros de 25 toneladas
começou finalmente em 2010. Esta estrutura, um pouco mais alta que o Big Ben
em Londres, permitiria cobrir a catedral de Notre Dame de Paris.
Este novo sarcófago deve estar plenamente operacional no fim de 2017 e terá
um custo total de US$ 2,4 bilhões.
Com uma vida útil estimada em um mínimo de cem anos, esta estrutura deve
dar tempo para os cientistas encontrarem novos métodos para desmantelar e enter
rar o resto do reator, para que algum dia o local possa se tornar seguro novamente.
Como informa a agência AFP, até o momento ainda não está claro de onde será
obtido o financiamento para manter a estrutura. A questão pode ser abordada em
25 de abril em uma assembleia de doadores em Kiev.
Segundo a agência Reuters, testes de radioatividade em áreas contaminadas
pelo desastre foram cancelados ou reduzidos em razão da crise econômica na
Ucrânia, na Rússia e na Bielorrússia, mas um levantamento do Greenpeace diz que
as pessoas da região continuam a consumir alimentos e bebidas com níveis de
radiação perigosamente altos.
De acordo com testes realizados por encomenda da organização, a contamina
ção geral por isótopos perigosos como o césio-137 e o estrôncio-90 diminuiu um
pouco, mas ainda está presente, especialmente em locais como as florestas. "Está
no que eles comem e bebem. Está na madeira que usam na construção e queimam
para se aquecer", afirma o relatório do Greenpeace divulgado em março.
Das 4.413 localidades russas afetadas pelo acidente de Chernobyl, 383 verão
suas subvenções diminuírem por cortes orçamentários, como o povoado de Starye
Bobovitchi. Outras 558 cidades serão simplesmente retiradas da lista.
"Com este decreto, o Estado se nega a reconhecer que são necessários 2.000
anos, e não 30, para descontaminar uma zona", denuncia Anton Korsakov, biólogo
e especialista nas consequências de Chernobyl para a região de Briansk.
"Mesmo que consigamos descontaminá-la, terão que se passar várias gerações
até que as crianças voltem a nascer saudáveis", afirma, lembrando que o índice de
mortalidade infantil na região é cinco vezes maior que a média nacional.
Quando as crianças sobrevivem, 80% delas desenvolvem uma ou várias doen
ças crônicas, de acordo com estatísticas oficiais, citadas pelo especialista.
Em Novozybkov, cidade a 180 km de Chernobyl cujos 30 mil habitantes nunca
chegaram a ser retirados como era previsto, os corredores do hospital estão cheios
de crianças e idosos que esperam durante várias horas.
O cirurgião Viktor Janaiev estima que um terço dos seus pacientes vêm ao
hospital por doenças causadas ou pioradas pelas radiações.

"Muitos não podem se cuidar, visto que os medicamentos subvencionados não
são os mais eficazes", e seriam necessários outros remédios, mais caros, explica. O
salário mínimo russo é de 6.204 rublos (cerca de R$ 320).
A partir de julho, Novozybkov passará de "zona a ser evacuada" para "zona
habitável", e as ajudas econômicas serão reduzidas.
"É uma má notícia", lamenta Janaiev. "As pessoas terão que pagar pelos seus
medicamentos, que até agora eram gratuitos. E as crianças não poderão ir ao sana
tório no verão", afirma, lembrando que sair da cidade na estação mais quente do
ano, quando as radiações são mais fortes, é uma necessidade.
Aleksander, seu paciente, confirma a observação: "Tenho a saúde boa? Depen
de. Quando estou em outra região, estou ótimo. Aqui, noto as radiações todos os
dias", conta. Esse homem de 30 anos, pai de uma menina, gostaria de "ir embora
da região". "Mas com que dinheiro? Ninguém nos ajuda", diz com tristeza.
Viver em uma zona contaminada pelas radiações de Chernobyl tem conse
quências na saúde; porém, é possível limitá-las sempre e quando "se esteja infor
mado", afirma Liudmila Komorgotseva, da ONG russa União pela Segurança
Radioativa.
"Mas o governo não faz nada e as pessoas colhem frutas e cogumelos no
bosque contaminado", conta.
*com informações das agências AFP e Reuters.
Matéria do site G1.com
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Texto completo da homilia do Papa no jubileu
dos adolescentes
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учні П'ятого та шостого класу школи св . Софії
вперше помолилися з духівником проскомидію

Continuação da página 01

Que nos oferece o Senhor? Oferece-nos uma amizade fiel, dom de que nunca
nos privará. O Senhor é o amigo para sempre. Mesmo se O decepcionas e te
afastas d'Ele, Jesus continua a amar-te e a permanecer junto de ti, continua a crer
em ti mais de quanto crês tu em ti próprio. Esta é a dimensão concreta do amor
que Jesus nos ensina. E isto é muito importante! Pois a principal ameaça, que
impede de crescer como se deve, é ninguém se importar de ti - e isto é triste -, é
quando sentes que te deixam de lado. Ao contrário, o Senhor está sempre conti
go e sente-Se contente em estar contigo. Como fez com os seus jovens discípu
los, fixa-te nos olhos e chama-te para O seguir, «fazer-te ao largo» e «lançar as
redes» confiando na sua palavra, ou seja, a pôr a render os teus talentos na vida,
juntamente com Ele, sem medo. Jesus espera pacientemente por ti, aguarda uma
resposta, espera o teu «sim».
Queridos adolescentes, na vossa idade, surge também em vós, de modo
novo, o desejo de vos afeiçoardes e de receberdes afeto. Se fordes assíduos à
escola do Senhor, Ele ensinar-vos-á a tornar mais belos também o afeto e a ternu
ra. Colocar-vos-á no coração um intuito bom: querer bem sem me apoderar, amar
as pessoas sem querer possuí-las, mas deixando-as livres. Pois o amor é livre! Não
existe verdadeiro amor que não seja livre! É a liberdade que nos deixa o Senhor,
quando nos ama. Ele sempre está perto de nós. De fato, existe sempre a tentação
de poluir o afeto com a pretensão instintiva de agarrar, «possuir» aquilo de que se
gosta; e isto é egoísmo. A própria cultura consumista agrava esta tendência. Mas,
se se aperta muito uma coisa, esta mirra-se, estraga-se: depois fica-se decepcio
nado, com o vazio dentro. Se ouvirdes a voz do Senhor, revelar-vos-á o segredo
da ternura: cuidar da outra pessoa, o que significa respeitá-la, protegê-la e espe
rar por ela. E essa é a dimensão concreta da ternura e do amor.
Nestes anos de juventude, sentis também um grande desejo de liberdade.
Muitos dir-vos-ão que ser livre significa fazer aquilo que se quer. Mas a isto é
preciso saber dizer não. Se tu não sabes dizer não, não és livre. Livre é aquele que
sabe dizer sim e sabe dizer não. A liberdade não é poder fazer sempre aquilo que
me apetece: isto torna-nos fechados, distantes, impede-nos de ser amigos aber
tos e sinceros; não é verdade que, quando eu estou bem, tudo está bem. Não, não
é verdade. Ao contrário, a liberdade é o dom de poder escolher o bem: esta é a
liberdade. E é livre quem escolhe o bem, quem procura aquilo que agrada a Deus,
ainda que custe; não é fácil. Mas penso que vós, jovens, não tendes medo dos
esforços, sois corajosos! Só com opções corajosas e fortes é que se realizam os
sonhos maiores, os sonhos pelos quais vale a pena gastar a vida. Opções corajo
sas e fortes. Não vos contenteis com a mediocridade, com «deixar correr» ficando
cómodos e sentados; não vos fieis de quem vos distrai da verdadeira riqueza que
sois vós,dizendo que a vida só é bela se se possuir muitas coisas; desconfiai de
quem quer fazer-vos crer que valeis quando vos mascarais de fortes, como os
heróis dos filmes, ou quando vestis pela última moda. A vossa felicidade não tem
preço, nem se comercializa; não é uma "app" que se descarrega do telemóvel:
nem a versão mais atualizada vos poderá ajudar a tornar-vos livres e grandes no
amor. A liberdade é outra coisa.
Com efeito, o amor é o dom livre de quem tem o coração aberto; o amor é
uma responsabilidade, mas uma responsabilidade maravilhosa, que dura toda a
vida; é o compromisso diário de quem sabe realizar grandes sonhos. Ai dos
jovens que não sabem sonhar, que não ousam sonhar! Se um jovem, na vossa
idade, não é capaz de sonhar, já se aposentou, não serve. O amor nutre-se de
confiança, respeito, perdão. O amor não se realiza falando dele, mas quando o
vivemos: não é uma poesia suave que se aprende de memória, mas uma opção
de vida a pôr em prática! Como podemos crescer no amor? Também nisto o
segredo é o Senhor: Jesus dá-Se-nos a Si mesmo na Missa, oferece-nos o perdão
e a paz na Confissão. Aí aprendemos a acolher o seu Amor, a assumi-lo, a repô-lo
em circulação no mundo. E quando parece exigente amar, quando é difícil dizer
não àquilo que é errado, erguei os olhos para a cruz de Jesus, abraçai-a e não
largueis a sua mão que vos conduz para o alto e vos levanta quando caís. Na vida,
sempre se cai, porque somos pecadores, somos fracos. Mas temos a mão de Jesus
que nos ergue, que nos levanta. Jesus quer-nos de pé! Aquela bela palavra que
Jesus dizia aos paralíticos: «Levanta-te». Deus criou-nos para estarmos de pé.
Existe uma bela canção que os alpinos cantam quando sobem. A canção diz
assim: «na arte de subir, importante não é o não cair, mas o não permanecer
caído»! Ter a coragem de levantar-se, de nos deixarmos reerguer pela mão de
Jesus. E esta mão muitas vezes chega até nós pela mão de um amigo, pela mão
dos pais, pela mão daqueles que nos acompanham na vida. O próprio Jesus em
pessoa está ali. Levantai-vos! Deus quer-nos de pé, sempre de pé!
Sei que sois capazes de gestos de grande amizade e bondade. Sois chama
dos a construir o futuro assim: juntamente com os outros e para os outros, jamais
contra outro qualquer! Não se constrói «contra»: isto chama-se destruição. Fareis
coisas maravilhosas, se vos preparardes bem já desde agora, vivendo plenamen
te esta vossa idade tão rica de dons, e sem ter medo do esforço. Fazei como os
campeões desportivos, que alcançam altas metas treinando-se, humilde e dura
mente, todos os dias. O vosso programa diário sejam as obras de misericórdia:
treinai-vos com entusiasmo nelas, para vos tornardes campeões de vida, cam
peões de amor! Assim sereis reconhecidos como discípulos de Jesus. Assim tereis
o bilhete de identidade de cristãos. E garanto-vos: a vossa alegria será completa.

Незабутньою в пам'яті дітей залишиться Божественна Літургія в останній
тиждень Великого посту.
Після Сповіді духівник запросив усіх у Святилище - місце, де звершується
переєстествлення (переміна) земних дарів - хліба і вина - у Тіло і Кров
Господню. Він показав, розповів і помолився Проскомидію, пояснюючи і
коментуючи кожен жест, предмет та дію. Діти з великим захопленням
спостерігали за всім, що відбувається і говориться.
Відтак ми традиційно помолилися Літургію, яку виконує наш дитячий
хор, та прийняли Святе Причастя.
Учениця п'ятого класу, Харитина Тумак, написала ікону Христос - Добрий
Пастир на склі, яка була виставлена на конкурс, що проходив у межах
святкування Тижня Католицького шкільництва у нашій школі.
Після Божественної Літургії, ієр. Назарій Михайлюк (ЧНІ) освятив образ
та поблагословив нас у дорогу на зустріч із Воскреслим Христом.

мзс У к р а їн и

в и с л о в и л о о ф іц ій н у п о д я к у
папі ф ранциску

В
Україні
вітають
загальноєвропейську
гуманітарну
ініціативу
Його Святості
Папи
Римського для України.
Висловлюємо глибоку вдячність
Главі Католицької Церкви за Його
заклик до благодійної акції, яка
відбулася 24 квітня.
Щиро дякуємо Папській Раді «Cor
Unum» та національним Конференціям єпископів за організацію і підтримку
кампанії зі збору коштів у державах Європи.
Розглядаємо зазначену доброчинну ініціативу як важливий жест
солідарності усіх європейців з українським народом і потужний сигнал на
підтримку нашої держави у вирішенні актуальних внутрішньо- та
зовнішньополітичних викликів, спричинених російською військовою
агресією.
Джерело: Прес-служба МЗС України

МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ
Казка про Мар’янку й ангелика
Казкар-чарівник
У село до бабуні часто приїжджала онука
Мар’янка. Вона завсіди наказувала дівчині, щоб
завжди слухала свого доброго ангела й відкидала
всі намови диявола. Якось зібралася бабця на город
копати картоплю. Дівчинка з нею не захотіла йти.
- Я буду лялькою бавитися, - сказала вона. І
залишилася в хаті. А коло неї крутився в
невидимий спосіб диявол по її лівиці, а ангелик по
правиці.
- Добре, тільки гляди - з двору ні на крок, наказала бабуся.
- Гаразд, - кивнула Мар’янка, і дві рожеві
стяжки, які звисали з її волосся на голові весело
тріпнули на знак згоди.
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Пише Юзьо Шило

Але за якийсь час дівчинка занудьгувала:
- Може, піти до бабусі?
А хитрий злий дух тут як тут: «Чому б тобі, Мар’янко, не вийти
погуляти?»
- А й справді, - подумала дівчинка, але відразу відмахнулася від цієї
думки. - Бабуся лаятиме.
«Та ти швиденько, вона й не знатиме», - підказує злий дух. «Бабусю
треба слухати», - озвався ангелик. Дівчинка подумала і вирішила:
- Я тільки на лавці біля воріт посиджу.
Навколо не було ні душі - ніколи людям осінньої днини на лавках сидіти.
Дівчинка трохи спостерігала за сріблястими павутинками бабиного літа, та
згодом їй це набридло бавитися лялькою. А злий дух, звісно, не дрімає, знову
нашіптує: «Прогулялася б ти, Мар’янко, до ріки».
- Справді, - вигукнула дівчинка, - це ж зовсім близько. «Що ти надумала?
- розхвилювався ангелик. - Не можна тобі самій до річки ходити».
Знову Мар’янка стоїть перед вибором. А злий дух не вгаває: «Хіба ти
маленька? Дорогу знаєш, одна нога тут, друга там».
Покинула Мар’янка ляльку і побігла знайомою стежкою. А засмучений
ангелик непомітно розплів зняв з її голови одну стрічку і повісив на
штахетині. Дівчинка постояла на кладці, полічила рибок і знову занудьгувала.
Втішився злий дух: «Пам’ятаєш, Мар’янко, які гарні вінічки ти робила з
осіннього листя? А на тому березі листочки, наче з чистого золота. Бабуся
зрадіє, якщо ти зробиш для неї картинку».
«Краще уяви, як вона злякається, коли не застане тебе вдома», прошепотів ангелик.
Похнюпилася Мар’янка: як вчинити, коли знаєш, що робиш не зовсім
правильно, хоча наміри якнайкращі?
«Але ж бабуся насправді буде рада. І не розсердиться, коли побачить
подарунок», - вирішила Мар’янка і перейшла на протилежний берег.
Ангеликові нічого не залишилося робити, як розплести другу стрічку і
почепити її при кінці мостика. Дівчинка збирала на узліссі листочки, коли
раптом з’явився барвистий метелик і закружляв перед Мар’янкою. «Лови
його», - заволав злий дух. Дівчинка лишила на стежці листя і побігла за
метеликом. «Мар’янко, куди ти?!» - намагався її стримати ангелик. Але дівча
бачило перед собою лише барвисті крильця. Тоді ангелик непомітно розв’язав
поясок від її сукеночки і повісив його на кущ калини. Зненацька метелик щез,
мабуть, причаївся у якійсь схованці. Мар’янка оглянулася довкола.
Серденько злякано закалатало, бо вона опинилася на незнайомій галявині. З її
очей потекли по обличчі струмочки сліз. А злий дух зловтішається та страху
наганяє: «Зараз прийдуть вовки і з’їдять тебе, неслухняне дівчисько». Тут
згадала Мар’янка про свого ангела-охоронителя і зашепотіла: «Ангелику,
рятуй мене». Підхопив ангелик Мар’янчин плач і поніс до бабусі. Пораючись
на городі, старенька почула плач дитини. Прислухалася: тихо довкола, лише
вітер у кукурудзі забавляється. Але на душі у бабуні стало тривожно.
Покинула вона роботу і пішла подивитися, що онука робить. Обійшла двір,
хату - нема дівчинки. Бачить - хвіртка відчинена. Вийшла бабуся на вулицю,
а на штахетині вітер рожевою стрічкою тріпоче. Зрозуміла вона, що
Мар’янка до ріки подалася і що було сили у старечих ногах й собі туди
поквапилася. На місточку вгледіла другу стрічку. Вийшла на узлісся, а там на
калині поясок гойдається. Добре, що бабуся знала ліс, як своїх п’ять пальців.
Вона скоро знайшла свою зарюмсану, розпатлану, але живу і здорову онуку.
Мар’янка обняла бабусю і, схлипуючи, сказала:
- Пробачте, тепер я завжди слухатимуся Вас і свого ангела-охоронителя.
А ви, дітки, кого слухаєтеся?

Бом дія або батарде!
Людина сеґідаменти думає і коментує собре іссо, що й як то воно було
колись і собре як воно є нині. Люди инь муйтас койзас сінезмінили, такі самі як
колись, сентіминтос такі самі, бажання такі самі, соррізос і лаґрімас такі самі.
Але а віда не є іґуал. Багато чого таки сізмінило і то дуже сізмінило. Ті наші
антепасадос які вже повмирали файз тимпо, коли би прийшли жити між нами
нині, то би сінастрашили і не знали що робити, так життя сізмінило, комо о пово
й ас койзас да віда мударам, хоч сентіминтос, бажання, плач і сміх далі існують
так як колись. Дам ум езимпло для вас.
Був давно один дентіста в Прудентополіс, сі ном ми енґано, сіписав Крістіно
чи Крістіано. От виривав зуби, бітурував як то дентістас звичайно роблят. Нині
воно не страшно йти до дентіста, бо він дасть інжесом і тоді робит що хоче,
вертит зуба, вириває і ви не чуєте. Але не так воно було колись. Оповідали мені
один фато як то воно сістало: десь на якійсь колонії чи на Пікурії чи на
Ґвардашаві чи деінде було кілька дівок в фамілії вже трошки старших. В одної
з них заболів зуб. І то доія муйто. Прийшла до дентіста рано, щоб якось дати
раду на той біль. А той дентіста Крістіно любив собі випити. Коли вона
прийшла до него й сказала що сідіє, він сказав ки іссо ном е нада, він зараз
зробит, щоб та дор перестала. Сказав сісти на кадийра до дентіста, взяв якусь
інжесом пра анестізія до динти, а він вже був трохи підхмелений. Запустив ту
інжесом в писок, а бідна дівка стогнала й кричала де дор, сікрутила, бо таки
дуже той інжесон болів. А він ще й загалакував, що то мусить трошки боліти
коли сі дає інжесом. Диспойс навіть не чекав пра вир чи та інжесом
анестізіювала чи ні, вхопив за алікатре, сказав отворити писок, вхопив за зуб і
потєгнув щосили, так як би виривав якийсь великий цвик і витягнув той зуб ком
санґе ком тудо. А бідна пасієнтка кричала, стогнала і ном сий чи зімліла чи ні,
але забула за те, що зуб скорше болів, бо тепер вже не болів, а болів цілий
писок, боліло все. А дентист підніс догори того зуба й сказав: “Ета динти
марвадо, тіня раїз бинь фундо”, бо коли витягв його то ціла пасієнти сітрисла
від ніг до голови й кричала як могла, писком і всіма боками де виходив якийсь
сом. І так воно було. Як і квандо сісчула з того болю, не знати. Як пішла
додому, то не знати. Але напевно вже ніколи не хотіла видіти перед собою
дентіста й навіть коли би зуб дуже болів, вона воліла би сама його вирвати ком
алікатре як іти ще раз на таке страшне но конзулторіо того дентіста.
Сінь сеньор, так воно було колись. А нині ми нарікаємо, що то воно зле, що
тєжко жити, що велика крізи й так багато софріминто. Але все те, що ми
переживаємо нині навіть сіневмиє до того, що пережили наші антесидинтис діди
й прадіди. І то не тільки з тою дівкою таке сістало, але багато таких
аконтесіминтос, де дентістас чи лікарі так не мали жалю і ном ліґавам муйто,
що пасієнт стогнав і кричав. Ном сий чи то правда чи видумка, але повідав один
чоловік, жи инь Прудентополіс був лікар, навіть не злий і лікував як міг.
Сістало, жи шкийсь чоловік заслаб і треба було робити гоперацію на апендісіти.
Але лікар не мав чим анестізіювати хлопа а їхати десь до Понта Ґроси не дало,
бо були великі дощі й ніяк не дало добитися до міста пра салвар о омень. І що
зробили? Дали багато пінґи, щоб хлоп добре сівпив, поклали на стіл і шість
хлопів тримали його, а той медіко зробив гоперацію і сіздає хлоп сівилічив. Ну,
ном ґаранто чи то правда, але так мені казав старший ґазда. Як неправда, то є
видумка і не беріт того ком серієдаде. Але дякуйте за те, жи нині всюди є
рекурсос і симпри якось знайдеться анестизія пра салвар а віда....
На все добро вам, дорогенкьі й вмійте дар валор для того, що нині маєте ви
й ми й не нарікаймо, що життя тяжке, а замість нарікати, то подумаймо що то
перейшли ті жи жили перед нами й нам дали життя і виховання.

З посібника «Стежками Божих заповідей »

Ваш Юзьо Шило

Засмійся
В аптеці (фармасії)
Пішов продавець продавати лікаство до аптеки. Аптекар привітав його з радістю:
- Всеж понад двадцять літ купую від тебе це лікарство й ще ніхто ніколи
не прийшов скаржитися, що воно не є добре.
Продавець на те;
- І що це означає, що лікарство дуже добре?
На кріслі збоку сиділа старенька бабуся й з придушеним голосом сказала,
але так, щоб всі в аптеці почули:
- Мертві не приходять скарж итися.

Стратегія продажі
Зайшла до дому багатої але скупої пані дівчина продавати парфуми й
сказала:
- Маю тут прекрасні парфуми для вашого вжитку!
Пані:
- Вибачай, що не буду купувати, не хочу!
Дівчина:
- Тепер знаю чому ваша сусідка не любить
заходити до вас на відвідини.
- А що такого вона казала тобі, дівчино?
Що у вашому домі коло вас недобре
повітря.
Що ти кажеш, дівчинко? Ну, дай мені цілий
тузін твоїх парфумів.______________________

ЖИТТЯ НАВЧАЄ ^
Як показати пошану до інших?
Ти покажеш пошану коли будеш забавлятися в те, що твої товариші будуть
тебе просити, хоч тобі й не хочеться. Коли ти привітаєш нового друга в школі і
почнеш з ним розмову. Коли ти відвідаєш твого хворого сусіда або сусідку й
занеси хворому ц вітк у .
Пошана це вміти оцінити
всіх. Пошануєш іншого коли
повертаючи з дороги або
проходу скажеш: “Як це було
гарно з тобою пройтися” Тими
словами ти подобаєшся твоїм
друзям.
Пошана означає бути
готовим коли твої товариші
будуть просити тебе на
прогульку або на відвідини їх
родини. Коли ти скоро
приготуєшся вийти з ними й не
залишиш, щоб вони на тебе
довго
чекали
поки
не
приготуєшся.

